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Sticky Note
باید واضح شود که قرارداد و تفاهم نامه برای چه اینجا درج شده است. چون قرارداد ها معمولا با دونرها صورت میگیرد. 

Ayub Shahriar
Highlight
این دو اصطلاح(قراردادها و تفاهم نامه ها) باید تعریف گردد. 



1 
 

 فهرست 

 

 2 ............................................................................................................................................................... مقدمه

 2 .................................................................................................................................................................. مبنا

 3 .............................................................................................................................................................. اهداف

 3 ........................................................................................................................................................ قیتطب ۀساح

 3 ................................................................................................................................ و مشکالت موجود زمیکانیم یبررس

 4 ......................................................................................................................... نبود مودل )نمونه( قرارداد واحد الف:

 4 ...................................................................................................................................................... ب: نظارت

 4 ................................................................................................................................................ یج: گزارش ده

 5 ................................................................................................................ قراردادها و تفاهم نامه ها قیو تطب میمراحل تنظ

 5 ............................................................................................................. مودل )نمونه( یالف: قراردادها و تفاهم نامه ها

 5 ............................................................................................................... نظارت از قراردادها و تفاهم نامه ها تهیب: کم

 7 ...................................................................................... نظارت از قرار دادها و تفاهم نامه تهیکم یها تیو صالح فیوظا

 8 .......................................................................................................................... ج: مراحل عقد قرارداد و تفاهم نامه

 9 ............................................................................................................................................. نظارت زمیکانیمد: 

 9 ...................................................................................................................... یاول: وزارت خانه ها و ادارات دولت

 9 ........................................................................................................ نظارت از قرار دادها و تفاهم نامه ها تهیدوم: کم

 01 .................................................................................................................................. یگزارش ده زمیکانیمس: 

 01 ..................................................................................................................................... ادارات یها تیمسؤل

 00 ..................................................................................................................... (NGOs) یدولت ریمؤسسات غ یطبقه بند

 

 

  



2 
 

 مقدمه 

 (NGOsبا مؤسسات غیردولتی ) ی ادارات دولتیمدیریت قراردادها و تفاهم نامه ها برایاست  یاین چارچوب رهنمود

در تطبیق مؤثر قراردادها  کمکجهت را )مودل های( قراردادها و تفاهم نامه ها  ابزار و نمونه هاو همچنان  غیر انتفاعی

 و تفاهم نامه ها برای ادارات دولتی تهیه مینماید.

در این چارچوب عالوه بر بیان مبنا، اهداف و ساحۀ تطبیق آن، یک ارزیابی از شیوه های موجود در ادارات دولتی 

 فته و در اخیر شیوه های جدید برایبخصوص شیوه نظارت و گزارش دهی از تطبیق قراردادها و تفاهم نامه ها صورت گر 

است. به اساس بیان گردیده ( NGOsمدیریت بهتر قراردادها و تفاهم نامه های ادارات دولتی با مؤسسات غیردولتی )

 شیوه تعیین شده در این چارچوب سه مرحله جهت مدیریت بهتر قراردادها و تفاهم نامه ها مدنظر گرفته شده است. 

 تنظیم قراردادها و تفاهم نامه ها مرحلۀ  .1

 قراردادها و تفاهم نامه ها  و تطبیق  مرحلۀ مدیریت .2

 مرحلۀ اختتام قراردادها و تفاهم نامه ها  .3

و مؤسسات غیردولتی  ج.ا.ا یدر هر مرحله امور کلیدی شامل میباشد که باید از سوی وزارت خانه ها و ادارات دولت

(NGOs ) .رعایت گردد 

 

 مبنا 

شورای محترم عالی حاکمیت قانون و 22/90/1300 ( فیصله مصوبه شماره هشتم مؤرخ4-1جزء ) بر اساساین چارچوب 

مشاوریت ارشد مقام عالی در امور حقوقی موظف است در همکاری با وزارت » :بیان شده استکه چنین حکومتداری 

Ayub Shahriar
Highlight
کلمه مدیریت بهتر تفسیر برانگیز است. لازم است به جای این اصطلاح از کلمه نظارت بهتر و هماهنگی بهتر استفاده شود. 

Ayub Shahriar
Highlight
تنظیم قراردادهای انجوها معمولن با دونرهای مربوطه میباشد. بنابراین ذکر تنظیم قراردادها قابل تفسیر بوده و نیاز به وضاحت بیشتر دارد. 

Ayub Shahriar
Highlight
ما معتقد هستیم که واژه مدیریت management بیشتر در یک موسسه بخاطر تنظیم امور قابل تطبیق است اما در اینجا ذکر مرحله مدیریت واضح نیست که باید واضح شود. 

Ayub Shahriar
Highlight
لازم به ذکر است که معیاد زمانی برای این سه مرحله باید تعیین شود. و تمام استثنائات که برای تمدید زمان مطرح است باید در این چارچوب واضح شده تا باعث اغماض در کار نگردد. 
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دهی و بنظر داشت ابعاد پالیسی، نحوه حسادر عدلیه و سایر ادارات ذیربط تحت نظر ستره محکمه ج.ا.ا سند واحد را با 

( ترتیب نموده و به یکی از NGOsسسات غیر دولتی )ؤ قرار دادها و تفاهم نامه ها با م چارچوب مشخص به منظور عقد

از طرف واحد حقوقی ریاست جمهوری تهیه و ترتیب  «ه نماید.جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائ

 گردیده است. 

 اهداف 

سات با مؤسبهتر آنها  و حسابدهی تطبیق ،جهت مدیریتقراردادها و تفاهم نامه ها  معیار سازی نحوه تنظیم .1

  ،(NGOsغیردولتی )

بخصوص ارائه نتایج ارزشی ( NGOsاطمینان از تطبیق مؤثر مسؤلیتها و تعهدات مؤسسات غیردولتی )حصول  .2

  ،اساسی ترین هدف این چارچوب( منحیث value for money outcomesبرای پول )

  ،(NGOsقراردادها و تفاهم نامه ها با مؤسسات غیر دولتی )ونظارت از  میکانیزم طی مراحل ایجاد  .3

  ،(NGOsبا مؤسسات غیر دولتی ) )نمونه( تهیه و ترتیب قرارداد و تفاهم نامه مودل .4

   ،(NGOsاز قراردادها و تفاهم نامه ها با مؤسسات غیر دولتی )کننده   مرجع نظارتنمودن  مشخص .5

 ساحۀ تطبیق 

که با مؤسسات  این چارچوب با درنظرداشت قوانین و مقررات نافذۀ ج.ا.ا تنها در مورد قراردادها و تفاهم نامه هائی

 غیردولتی جهت تطبیق پروژه ها به امضا میرسد، قابل تطبیق میباشد. 

( دربرگیرنده سه مرحله NGOsطوریکه در مقدمه ذکر گردید مدیریت قراردادها و تفاهم نامه ها با مؤسسات غیردولتی )

 . میباشدبوده و این چارچوب باالی هر سه مرحله قابل تطبیق 

اردادهای تدارکاتی که مطابق به قانون تدارکات و از طریق ادارۀ تدارکات ملی طی مراحل و تطبیق قر این چارچوب باالی 

  میگردد قابل تطبیق نیست. 

 و مشکالت موجودبررسی میکانیزم 

که مطابق آن ادارات دولتی و  استمیکانیزم خاص  مستلزم موجودیتها طی مراحل و عقد قراردادها و تفاهم نامه 

د. بر اساس بررسی واحد حقوقی ریاست نمؤسسات غیر دولتی قراردادها و تفاهم نامه های خود را طی مراحل و عقد نمای

یکانیزم مجمهوری از قوانین نافذه بخصوص قانون معاهدات و میثاق های بین المللی و قانون مؤسسات غیر دولتی و 

روزمره( در رابطه به عقد قراردادها و تفاهم نامه ها با مؤسسات غیر دولتی هیچ گونه میکانیزم  شیوه کاربخصوص موجود )

Ayub Shahriar
Highlight
6. حمایت از نقش نظارتی و دادخواهی جامعه مدنی با حفظ استقلالیت آنان در این عرصه ها. 7. تعریف و تدوین یک چارچوب واضح و موثر برای پروژه های درحال اضطرار بادرنظرداشت قانون نجوها

Ayub Shahriar
Highlight
نیاز است تا از کلمات موسسات غیر دولتی  ونهادهای جامعه مدنی در این چارچوب تعریف مشخص وجود داشته باشد. 

Ayub Shahriar
Highlight
بسیاری از انجوها بخصوص نهادهای که در عرصه طبابت و معارف کار میکنند بسیاری از وسایل را خود تدارک میکنند بنابراین ما میخواستم که در مورد شیوه کاری آنان بیشتر وضاحت داده شود. 
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نحوه  و فقط در رابطه با مقام عقد کنندهدر قانون معاهدات و میثاق های بین المللی  است. ارائه نگردیده مشخص و واحد

اما  بیان نموده است،را پیش از امضا در سطح بین المللی تفاهم یادداشت های و معاهدات، موافقت نامه ها طی مراحل 

 بخش تطبیق قرار دادها و تفاهم نامهدر سطح ملی بخصوص  ها قرار دادها و تفاهم نامهطی مراحل و عقد در رابطه با 

 : میباشدکه این نشان دهند خالء و کاستی های ذیل  ،در هیچ سندی قانونی بیان نشده است ها

 قرارداد واحد )نمونه( مودلنبود الف: 

ر یک سند واحد قرارداد یا تفاهم نامه وجود ندارد و اکثراً این اسناد از جانب مؤسسات تهیه و ترتیب میگردد ضدر حال حا

وجه به اینکه متن با تبیشتر میسازد.  غیردولتی سؤاستفاده را برای مؤسسات ۀو زمین را پائین آورده که مؤثریت تطبیق

و  باید یک مودل واحد قرارداد بناءً  پروژه ها دارای اهمیت ویژه میباشد،پالن ها و قراردادها و تفاهم نامه ها برای تطبیق 

و تواند. حاصل شده بپالن ها و پروژه ها مؤثریت و دستآورد بهتر  در تطبیقتفاهم نامه معیاری تهیه و ترتیب گردد تا 

ولتی د. این در صورتی امکان دارد که ادارات نمایدردادها و تفاهم نامه ها را حل در تطبیق قرا خصوصاً  موجودمشکالت 

 معیاری باشد که تمام مسائل و موضوعات هایبرای عقد قراردادها و تفاهم نامه ها با مؤسسات غیر دولتی دارای قرارداد

 پوشش داده باشد. در آن را  اساسی یک قرارداد

 ظارتنب: 

فاهم برای نظارت از عقد و تطبیق قراردادها و ت خاصی که میکانیزماین واحد آشکار گردید بررسی های  نتیجۀ با توجه به

م نامه ا و تفاهبه چه نحوی از عقد و تطبیق قراردادهدولتی  ادارات کهمشخص نیست  خصوصاً  وجود ندارد ونیز نامه ها 

لۀ عقد از مرحخاص یک میکانیزم  تا ادارات دولتی به اساساست  آشکار ضرورت درحالیکه یک نمایند.می ها نظارت 

  نمایند. قراردادها و تفاهم نامه ها الی مرحلۀ تطبیق و اختتام آن نظارت 

  گزارش دهیج: 

، نبود نحوۀ حسابدهی و شیوۀ گزارش دهی از تطبیق واضح شدبررسی نتیجه دیگری که در مهم یکی از مشکالت 

رچند ه پالن ها و مصرف بودجه بر اساس مواد قرارداد یا تفاهم نامه میباشد. تطبیققراردادها و تفاهم نامه ها بخصوص 

زارش گ به وزارت اقتصاد از کارهای خودنموده است تا مکلف غیردولتی را دولتی تمامی مؤسسات غیر قانون مؤسسات 

 از تطبیق هر قرارداد و مکلف به گزارش دهی  شکل کلی بوده وه باز کارهای روزمره و اما این گزارش ها رائه نمایند ا

 نمیباشند. منظم و خاص به شکل تفاهم نامه 

 

 

 

Ayub Shahriar
Highlight
هرچند روی مودل یا نمونه قرارداد واحد نظریات مانرا شریک میکنیم اما لازم به ذکر است که بسیاری از نهادها نظر به ماهیت و شیوه کاری شان نیازمند قراردادهای متفاوت است بنابراین ممکن آوردن تمام اینها تحت یک قرارداد نمونه، کار را دشوارتر سازد. 

Ayub Shahriar
Highlight
لازم به ذکر است که نظارت از سوی ادارات سکتوری وجود دارد. ضمنا بخش های نظارتی سکتوری و وزارت اقتصاد وجود دارد. آیا روی این میکانیزم نظارتی تحقیق صورت گرفته است و آیا توان و پوتنشیل بخاطر یک نظارت همه جانبه در توان این میکانیزم خواهد بود. و ارتباط این موضوع با قانون انجوها جگونه تعریف خواهد شد. ضمنا بسیاری از پروژه های نهادهای مدنی جنبه نظارتی و دادخوهی دارد و آیا این میکانیزم در کل نظارت دولت مداخله آشکار در امور جامعه مدنی نخواهد بود در حالیکه هدف از دادخواهی و نظارت همانا نظارت از برنامه ها  خدمات حکومت است. 

Ayub Shahriar
Highlight
لازم به ذکر است که نتیجه بررسی برمبنای چه معیاراتی صورت گرفته است، آیا ممکن است که معاونت اول ریاست جمهوری خلاصه این بررسی را برای معلومات ما ارسال کند. ضمنا لازم به ذکر است که وزارت اقتصاد طی مدت ها روی میکانیزم گزارش خواهی بصورت آنلاین کار کرده است و موسسات غیر دولتی نیز آنرا رعایت کرده است. حالا بیان چنین موضوع به سرنوشت میکانیزم انکشاف یافته چه تاثیری خواهد داشت و آیا شروع کار جدید خود زمانبر و یک دوپلیکیشن دیگر نخواهد بود. لازم است که حکومت روی تقویت میکانیزم بوجود آمده کار کند نه اینکه میکانیزم جدیدی را ابداع کند. 
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 مراحل تنظیم و تطبیق قراردادها و تفاهم نامه ها 

 : مدنظر گرفته شودذیل  و مراحل مواردادارات دولتی با مؤسسات غیردولتی  جهت مدیریت بهتر قراردادهای

 ی مودل )نمونه(قراردادها و تفاهم نامه هاالف: 

پیشنهاد میگردد تا برای تمامی قراردادها و تفاهم نامه ها از یک ساختار و مواد همسان استفاده گردد. بناًء ضرورت است 

تا قرارداد و تفاهم نامۀ نمونه )مودل( ترتیب گردد که احکام عمومی و شرایط اساسی آن مطابق به قوانین، مقررات و 

عالوه  .امی قراردادها و تفاهم نامه ها درج گردیده و غیر قابل تغییر باشدو در تمپالیسی های دولت ج.ا.ا نوشته شده 

 تا در قسمت ترتیب، تطبیق و نظارت از آنها سهولت بودهنه دارای شکلیات یکسان ن، این قرارداد و تفاهم نامۀ نمو برآ 

م نامۀ که از جانب واحد حقوقی قرارداد و تفاه مودل ها )نمونه های(گردد. فلهذا، ایجاد بمیان آمده و مؤثریت بیشتر 

گنجانده شده ( این میکانیزم 2( و شماره )1شماره ) های در ضمیمهبالترتیب  ریاست جمهوری تهیه و ترتیب شده است

 است. 

 قراردادها و تفاهم نامه هااز  کمیته نظارتب: 

قراردادها  میکانیزم خاص برای عقد و بررسی های انجام شده طوریکه قبالً ذکر گردیدبا درنظرداشت مشکالت فوق الذکر 

و تفاهم نامه ها موجود نبوده و آنچنانیکه ادارات دولتی و وزارت خانه ها باید نظارت داشته باشند، ندارند. بناًء، این واحد 

 ا مؤسساتب، گزارش دهی و نظارت از قراردادها و تفاهم نامه ها تطبیق پیشنهاد مینماید که یک کمیته دایمی جهت عقد،

 ب میگردد: ذیربط بشکل ذیل ترتی دولتی و مؤسسات غیردولتی از نماینده های اداراتایجاد گردد. این کمیته غیردولتی 

 تشکیالت کمیته نظارت قراردادها و تفاهم نامه ها

 مالحظات دلیل انتخاب تعداد نماینده مرجعاسم  شماره

مقام معاونیت اول ریاست  1

 جمهوری 

مقام معاونیت اول ریاست جمهوری به  1

سبب تنظیم بهتر امور ریاست جلسات 

 باشد.  هعهده داشت ررا بکمیته 

هدایت مقام عالی ریاست 

جمهوری اسالمی 

 افغانستان

ریاست انسجام فعالیت های  2

مؤسسات غیر دولتی، وزارت 

 اقتصاد 

از آنجائیکه تمامی امور مربوط به  1

مؤسسات غیر دولتی ارتباط مستقیم به 

ریاست انسجام وزارت اقتصاد دارد بناًء 

پیشنهاد میگردد که این ریاست امور 

عهده بمربوط به سکرتریت این کمیته را 

 . داشته باشد

هدایت مقام عالی ریاست 

جمهوری اسالمی 

 افغانستان 

وزارت صنعت و تجارت بدلیل اینکه در  1 وزارت صنعت و تجارت 3

پروسۀ جوازدهی مؤسسات غیردولتی 

 

Ayub Shahriar
Highlight
در متن قرارداد ذکر شده است که قرارداد با رضایت طرفین قابل تعدیل است اما این موضوع خود در تضاد ادعای مودل واحد قرارداد قرار گرفته است 

Ayub Shahriar
Highlight
 هر اداره سکتوری وزارت خانه ها میکانیزم کاری خودشان را دارد. سرنوشت میکانیزم ادارات سکتوری چه خواهد شد. ضمنا کمیته ای طبق قانون انجوها وجود دارد که روی این موضوعات رسییدگی میکند. لازم است که خلاهای میکانیزم فعلی شناسایی شده و راه حل پیشنهاد شود. نه اینکه میکانیزم جدید به میان آید. همچنان در طرح جدید قانون انجوها کمیسیون ارزیابی با اشتراک وزارت اقتصاد، مالیه، خارجه، نمایندگان جامعه مدنی وجود دارد. 

Ayub Shahriar
Highlight
با درنظرداشت کثرت انجوها و پروژه ها، چنین تشکیل به هیچ وجه نمیتواند به اینهمه قراردادها و تفاهم نامه ها رسیدگی کند. ابن پیشنهاد خود زمینه بروکراسی و بطی کردن کارها را با بار می آورد و کاربردی نیست. 

Ayub Shahriar
Highlight
تا جای که ما میدانیم که این چارچوب تمرکز روی نهادهای غیر انتفاعی دارد اما دخیل کردن وزارت صنعلت و تجارت به مفهوم این است که ممکن این میکانیزم نهادهای انتفاغی مشوره دهی یا consultancy ها را که تحت نظر وزارت تجارت کار میکند، نیز پوشش دهد حالانکه این موضوع بر خلاف روجیه این چارچوب است. 
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شامل میباشد، بناًء پیشنهاد میگردد یک 

نماینده با صالحیت از این وزارت نیز 

 منحیث عضو دایمی باشد. 

وزارت مالیه بدلیل اینکه در قراردادهای  1 وزارت مالیه 4

کمک های ملی و بین المللی شامل 

تمویل کنندۀ  این کمک هاو میباشد 

پروژه های مؤسسات غیردولتی  عمدۀ

 زا ، بناًء یک نماینده با صالحیتمیباشد

این وزارت منحیث عضو دایمی پیشنهاد 

 .میگردد

 

ش مرتبط به وزارت عدلیه دارای دان 1 وزارت عدلیه 5

ج.ا.ا میباشد و  ۀقوانین و مقررات نافذ

میتواند در تطبیق مؤثر قراردادها و تفاهم 

نامه ها از تجربیات این اداره استفاده 

بناًء پیشنهاد میگردد یک نماینده گردد. 

با صالحیت از وزارت عدلیه نیز عضو 

 دایمی باشد.

 

جهت  واحد حقوقی ریاست جمهوری 1 واحد حقوقی ریاست جمهوری 2

( مؤرخ 131اعمال مفاد فرمان شماره )

ت مطابقو نظارت از  2/19/1300

 پالیسی ها و ابو تفاهم نامه ها  قراردادها

ستراتیژی های مقام عالی ریاست 

 جمهوری نمایندگی مینماید. 

 

جهت همآهنگی مؤثر قراردادها و تفاهم  1 ادارۀ امور ریاست جمهوری 1

نامه ها با مقام عالی ریاست جمهوری، 

نماینده با صالحیت ریاست عمومی ادارۀ 

 امور ریاست جمهوری. 

 

هدایت مقام عالی ریاست  نماینده باصالحیت وزارت صحت عامه.  1 وزارت صحت عامه  8

 جمهوری ا.ا.

Ayub Shahriar
Highlight
وزارت عدلیه آنهم ریاست تقینین این وزارت، ممکن در بخش قانونگزاری و جابجا کردن کلمات حقوقی نقش فعال داشته باشد اما در مورد چگونگی انعقاد، تطبیق، نظارت و گزارش دهی زیاد دخیل نیست. 

Ayub Shahriar
Highlight
لازم به ذکر است که واحد حقوقی در این ساختار میتواند در قسمت تامین ارتباط با ریاست جمهوری بسنده باشد اما ذکر اداره امور ریاست جمهوری لازم نیست. برعلاوه اینکه نهادهای دیگری چون معاونت اول ریاست جمهوری نیز دخیل است که کار مشابه را انجام میدهد. 

Ayub Shahriar
Highlight
ممکن که این وزارت در امور پروژه های صحی دخیل باشند اما ذکر آن به حیث عضو دایمی کمیته مرتبط نیست. 
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هدایت مقام عالی ریاست  وزارت معارف.نماینده با صالحیت   1 وزارت معارف  0

 جمهوری ا.ا. 

نماینده با صالحیت وزارت انکشاف   1 وزارت انکشاف دهات  19

 دهات.

هدایت مقام عالی ریاست 

 جمهوری ا.ا. 

نماینده غیر دایمی بر اساس  11

نهاد امضاء کنندۀ قرارداد یا 

 تفاهم نامه

نماینده های غیر دایمی مربوط به سایر  1

وزارت خانه ها و ادارات که در این کمیته 

نماینده ندارد، میباشد. نظر به موضوع 

قرارداد یا تفاهم نامه هر وزارت خانه یا 

در  صالحیتبا ادارۀ دولتی یک نماینده 

قراردادها و تفاهم نامه ها معرفی 

مینمایند که نظر به ضرورت و دعوت 

ر داین نماینده ها ت کمیته سکرتری

 نمایند. می جلسات شرکت 

 

 تانماینده غیر دایمی مؤسس 12

( که قرارداد NGOغیر دولتی )

یا تفاهم نامه با آنها امضا 

 میشود یا شده است

جهت ارائه گزارش ها و معلومات درباره  1

اقدامات، توانایی های مؤسسه و سایر 

مسائل مربوطه، بدون حق رأی در 

ت نظر به دعوت سکرتری تصامیم کمیته

یک نماینده از مؤسسات غیر دولتی 

 . اشتراک میکند

 

 و صالحیت های کمیته نظارت از قرار دادها و تفاهم نامهوظایف 

 کمیته ذکر شده دارای مسئولیت ها و صالحیت های خاص می باشد که در ذیل ذکر میگردد:

  پیش از عقد؛ ها نامهبررسی و مطابقت متن قرار دادها و تفاهم 

 از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ ها بررسی قرار دادها و تفاهم نامه 

  با توجه به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ها تائید و رد امضای قرار دادها و تفاهم نامه 

 نظارت از چگونگی تطبیق قرار دادها و تفاهم نامه ها؛ 

  در هر ربع سال به طور جدی؛ مؤسسات غیردولتیات دولتی و گزارش گیری از وزارت خانه ها،ادار 

  بطور درست از جانب قراردادی؛ ها در صورتی عدم تطبیق پروژهها توقف ادامه قرار دادها و تفاهم نامه 

   ایجاد یک سیستم ثبت برای تمام پروژه ها جهت مشخص شدن از پیشرفت کار قرار دادی ها؛ 

  ها و تفاهم نامه هر شش ماه یکبار به مقام عالی ریاست جمهوری؛ارائه گزارش از تمامی پروژه 

Ayub Shahriar
Highlight
ممکن که این وزارت در امور پروژه های معارف دخیل باشند اما ذکر آن به حیث عضو دایمی کمیته مرتبط نیست. 

Ayub Shahriar
Highlight
ممکن که این وزارت در امور پروژه های انکشافی مرتبط دخیل باشند اما ذکر آن به حیث عضو دایمی کمیته مرتبط نیست. 

Ayub Shahriar
Highlight
نمایندگان غیر دایمی بصورت کلی ذکر گردیده است و مشخص نشده است. ضمن اینکه حضور اینهمه افراد که ذکر این جدول است ممکن زمینه بروکراسی و عدم موثریت کار را فراهم کند. لازم است که این مکیانیزم روی کیفیت و مرتبط بودن بیشتر تمرکز کند نه اینکه کیفیت را فدای کمیت کند. 

Ayub Shahriar
Highlight
از ماهیت این میکانیزم چنین پیداست که گویا حکومت به دنبال ساختن یک کمیته دایمی کاملن جکومتی است که این موضوع برخلاف تمام توافقات دو جانبه(موسسات غیر دولتی و دولت) میباشد. درج یک نماینده موسسات غیر دولتی در پهلوی تعدادی زیادی از ادارات دولتی غیر عادلانه و نادرست است ضمن اینکه روی صلاحیت های مندرج در این چارچوب نیز نیاز به غور و بررسی است. لازم به ذکر میدانیم که ایجاد چنین کمیته با چنین ترکیبی و عدم نقش معناداری نماینده موسسات غیر دولتی بر خلاف روحیه و مفاد موافقت نامه دوجانبه دولت و جامعه مدنی است که در سال 2014 کنفرانس لندن تدوین شده است.

Ayub Shahriar
Highlight
این موضوع کاملن مبهم و قابل تفسیر است. زمینه های سو استفاده را فراهم میکند. ذکر موضوعات کلی چون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باید واضح شده و در غیر آن برداشته شود بهتر است. 

Ayub Shahriar
Highlight
  انجوها در تفاهم نامه های شان با ادارات سکتوری باید قراردادهای شانرا دنبال کنند. چون بیشتر از مواد مندرج در قرارداد، توان ارائه کار را نخواهد داشت. ضمنا کمیته دایمی توان بررسی قراردادها و تفاهم نامه را نظر به ترکیب، طرزالعمل کار و رضاکارانه بودن شان نخواهد داشت. 

Ayub Shahriar
Highlight
تحلیل این موضوع بیرون از توان کمیته دایمی است و برخلاف تعهدات است که ممکن بین دونرها و تطبیق کننده پروژه ها باشد. ضمن اینکه تحلیل ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اصطلاح گنگ و قابل تفسیر است. لازم به ذکر است که نهادهای مدنی غیر انتفاعی و غیر جانبدار است بنابراین بر مبنای قانون انجوها و اساسنامه های شان فعالیت میکند. تفسیر این مورد خیلی برای کمیته دشوار خواهد بود. 

Ayub Shahriar
Highlight
میکانیزم نظارتی باید تهیه و تدوین گردد. 

Ayub Shahriar
Highlight
نوعیت گزارش باید مشخص شود. منظور شما تطبیق تفاهم نامه هاست؟ ضمنا میکانیزم کاری برای گزارش دهی مشخص شود. ضمنا تفاوت بین وزارت خانه ها و ادارت دولتی واضح نیست. ممکن یک نهاد دارای چندین پروژه باشد و صدها نهاد اکنون فعال است. آیا کمیته دائمی توان بررسی گزارش های اینهمه را خواهد داشت؟ 

Ayub Shahriar
Highlight
آبا صلاحیت توقف قراردادها را  کمیته دائمی دارد؟ حالانکه اکثرا قراردادها بین موسسات و دونرهای شان به امضا میرسد. ممکن این کمیته تفاهم نامه ها را توقف دهد اما صلاحیت توقف قراردادها را ندارد. صلاحیت توقف قرارداد بنابر ارزیابی دونر مربوطه میباشد. برعلاوه اینکه طرح این موضوع برخلاف قانون انجوها است. ضمن اینکه ذکر اصطلاح "بطور درست" اغماض و تفسیر برانگیز است.

Ayub Shahriar
Highlight
فی الحال سیستم ثبت پروژه ها در وزارت اقتصاد وجود دارد ممکن نیاز به تعدیل داشته باشد اما به ابداع سیستم جدید نیاز نیست. 

Ayub Shahriar
Highlight
نماینده گان ریاست جمهوری در کمیته حضور دارند آنان مکلف اند تا به رئیس جمهوری گزارش دهند در غیر آن سیستم بروکراتیک میگردد. 
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 ر ماه جلساتهروز اول کاری در نظارت نماید و مؤسسات غیردولتی این کمیته باید به طور جدی و مستمر از پیشرفت کار 

بعد از هر شش ماه  باید نیز داشته باشند.بیشتر می توانند بر اساس حجم کار جلسات  بطور متداوم برگزار نمایند ورا  خود

به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارائه در رابطه با چالش ها و پیشرفت کار از تمامی قرار دادها و تفاهم نامه ها 

   .نماید

 مراحل عقد قرارداد و تفاهم نامهج: 

ذیل را جهت طی مراحل، عقد و تطبیق  ی حلهمر  وزارت خانه ها، ادارات دولتی و مؤسسات غیردولتی مکلف اند تا سه

 :قراردادها و تفاهم نامه ها رعایت نمایند

 ؛تنظیم قراردادها و تفاهم نامه هامرحلۀ ( 1 

  ؛یریت قراردادها و تفاهم نامه هامرحلۀ مد (2 

 ؛ختتام قراردادها و تفاهم نامه هامرحلۀ ا( 3 

 

مرحلۀ تنظیم 

:این مرحله مسؤلیت وزارت خانه ها و ادارات دولتی و مؤسسات غیردولتی میباشد•

تعیین اهداف قرارداد و تفاهم نامه •

پالن گذاری مطابق اهداف تعیین شده•

تشخیص شیوه های تطبیق پالن ها •

تعیین نتایج منتظره از تطبیق قرارداد یا تفاهم نامه •

تسوید قرارداد یا تفاهم نامه مطابق مودل های ضمیمه این چارچوب •

فرستادن مسودۀ قرارداد یا تفاهم نامه به کمیته نظارت •

مرحلۀ مدیریت

بررسی مواد قرارداد و تفاهم نامه •

اطمینان از اینکه قرارداد یا تفاهم نامه مطابق مودل های ضمیمه این چارچوب ترتیب شده است•

بررسی اهداف و پالن های تعیین شده و اطمینان از عملی بودن و مؤثریت آنها •

بررسی و اطمینان از قابل تطبیق و مؤثر بودن نتایج منتظره •

تأئید قرارداد یا تفاهم نامه در صورتیکه مشکلی موجود نباشد•

نظارت از تطبیق قراردادها و تفاهم نامه ها •

بررسی گزارش ها و کار عملی پروژه ها •

مرحلۀ اختتام

بررسی گزارش های تطبیق قراردادها و تفاهم نامه ها •

بررسی گزارش های مالی قراردادها و تفاهم نامه ها •

فاهم بررسی دستآوردهای قراردادها و تفاهم نامه ها و اطمینان از مطابقت آن با نتایج منتظرۀ درج شده در قرارداد یا ت•
نامه 

در صورتیکه تمام مراحل به شکل درست طی شده باشد، تأئید از اختتام قرارداد•

در صورت وجود مشکالت تصمیم درباره ادامه یا فسخ قرارداد یا تفاهم نامه •

ی در صورت موجودیت تخلفات، سؤاستفاده ها و سایر موارد مغایر قوانین نافذه معرفی به مراجع عدلی و قضای•

Ayub Shahriar
Highlight
هرچند این مورد تکراری است اما نظارت از پیشرفت کار صدها پروژه برای این کمیته مقدور نیست. 

Ayub Shahriar
Highlight
کمیته نیاز به کار همه روزه دارد. چون تفاهم نامه ها باید هرچه زودتر طی مراحل شود و انتظار به جلسات کمیته و طی مراحل تفاهم نامه ها بی مفهوم است. 

Ayub Shahriar
Highlight
تا هنوز اصطلاحات قرارداد و تفاهم نامه برای ما مبهم است. بنابراین تا زمانیکه این موارد تعریف نگردد تشریک نظریات موثر نیست. چارچوب کاری را که انجوها دنبال میکند این است که قرارداد بین دونر مربوطه و نهاد تطبیق کننده صورت گرفته و کدام نهاد سوم در آن دخیل نیست. اما در مبحث تفاهم نامه ها پای اداره سکتوری دولتی با نهاد تطبیق کننده در میان است. از اینرو تمام طی مراحل این دو سند مختلف و به شیوه های گوناگون است. 
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 میکانیزم نظارتد: 

 ( در دو بخش ذیل صورت میگیرد:NGOsتفاهم نامه ها با موسسات غیر دولتی)طبیق قراردادها و نظارت از ت

 دولتی  زارت خانه ها و اداراتو اول: 

 ظرهمنتست که با توجه به اهداف، پالن ها و نتایج ادولتی بعد از عقد قرار داد مکلف وزارت خانه ها و ادارات 

م د و به طور منظنیموثر مواد قرارداد نظارت نما طور جدی از تطبیقاز طریق گزارش گیری در هر ربع سال به 

 م با نظریاتأ ه روز از دریافت گزارش ها تو دد. بعد از پانز نگزارش های هر قراردادی را دریافت و بررسی نمای

  .دننمایارش را به کمیته نظارت ارسال خویش، گز 

 از قرار دادها و تفاهم نامه ها کمیته نظارتدوم: 

را مطالعه نموده و  ها گزارش و ادارات ارسال شده از جانب وزارت خانه هاکمیته نظارت با توجه به گزارش های 

ه را جهت پاسخ به سواالت کمیته ب مؤسسۀ قراردادیدر صورت نیاز می تواند نماینده وزارت مربوط به موضوع و 

اسخ واالت کمیته نظارت به طور دقیق و درست پجلسه دعوت نماید و طرفین قرارداد نیز مکلف می باشد تا به س

 ارائه نمایند.

 

 

مرحلۀ اول

وزارت خانه ها و ادارات دولتی 

اهم نامه تهیه و ترتیب قرارداد یا تف-

مطابق این چارچوب

تطبیق قرارداد یا تفاهم نامه-

ج مطابق به پالن ها، اهداف و نتای

منتظره

مرحلۀ دوم 

ها کمیته نظارت از قراردادها و تفاهم نامه

ط بررسی اسناد ارائه شده توس-

یوزارتخانه ها و مؤسسات غیردولت

بررسی گزارش های طرفین -

قرارداد یا تفاهم نامه 

Ayub Shahriar
Highlight
تفاهم نامه 
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 میکانیزم گزارش دهیس: 

که یک طرف  دولتی اتادار  و ها وار خود را به وزارت خانه ( مکلف اند تا گزارش های ربعNGOsمؤسسات غیردولتی )

یردولتی در دو بخش غتسلیم نمایند و یک نسخۀ آنرا به کمیته ارزیابی نیز بفرستند. گزارش های مؤسسات  داد هستند،قرار 

توقعه از م مه مطابق به اهداف و نتایجمتشکل از تطبیق پالن های قرارداد یا تفاهم ناباید بخش اول گزارش  ؛میباشد

بخش دوم گزارش  .مفاد مواد قرارداد تطبیق گردیده استباشد و اینکه تا چه حد اهداف و  ها دادها و تفاهم نامهقرار 

باشد. ، میبه قرارداد یا تفاهم نامه متشکل از گزارش های مالی مطابق به کودهای مصرفی بودجۀ اختصاص داده شده

وزارت خانه ها و ادارات دولتی نیز مکلف اند تا تطبیق عملی مواد قرارداد یا تفاهم نامه را بررسی نموده و گزارش خود را 

 به کمیته نظارت بشکل ربعوار تسلیم نمایند. 

 

 مسؤلیت های ادارات

ن ریاست عالوه برآن، ای ریاست انسجام فعالیت های مؤسسات غیردولتی امور سکرتریت کمیته نظارت را به عهده دارد.

 یس()دیتاب غیردولتی را در یک دفتر خاصمکلف است تا تمامی قراردادها و تفاهم نامه های امضا شده با مؤسسات 

سهل و آسان باشد. سایر ادارت و وزارت خانه ها مطابق به تخصص  هاآنو نظارت از طوری ثبت و راجستر نماید تا تعقیب 

کاری خود مسؤلیت های مرتبط را عهده دار میباشند. وزارت مالیه مکلف میگردد تا در زمینه بررسی گزارش های مالی 

 یته نظارتموزارت اقتصاد بخصوص ریاست انسجام فعالیت های مؤسسات غیر دولتی و ک به  قراردادها و تفاهم نامه ها

 اند که با درنظرداشت نماید. تمامی ادارات و وزارت خانه ها مکلف تخصصی فراهم همکاریاز قراردادها و تفاهم نامه ها 

 ترتیب و قبل از امضا راخود  یتمامی قراردادها و تفاهم نامه ها قراردادها و تفاهم نامه هامودل )نمونه(  این چارچوب و

 آماده نمایند. 

 

  

کمیته نظارت قراردادها و 

تفاهم نامه ها 

وزارت خانه یا ادارات دولتی

گزارش مؤسسات غیردولتی

از تطبیق قرارداد یا تفاهم

ربعوار -نامه 

گزارش های مالی 

ق مؤسسات غیردولتی مطاب

به کودهای بودجوی 

ربعوار-قرارداد 
گزارش های بررسی وزارت 

-خانه ها و ادارات دولتی 

ربعوار

Ayub Shahriar
Highlight
لاین بودجوی 

Ayub Shahriar
Highlight
سرنوشت میکانیزم راپوردهی به وزارت اقتصاد چه میشود؟ ضمن اینکه ارائه راپور به معیادهای متفاوت سه ماهه، شش ماهه حجم کار را زیاد میکند. 
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 ( NGOsبندی مؤسسات غیر دولتی )طبقه 

صحی،  ندمانمیتواند به طبقات مختلف مؤسسات غیر دولتی نظر به فعالیت ها، تخصص، ساحۀ کاری و نوع خدمات 

معارف، انکشاف جامعه و سایر بخش ها تقسیم گردد. بناًء به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری مؤسسات غیر 

 نظر به خصوصیات ذیل دولتی 

 نقش مؤسسه  .1

 اهداف مؤسسات .2

 استراتیژی  .3

 روش فعالیت ها  .4

 تشکیالت مؤسسه  .5

 شیوه مدیریت  .2

 منابع  .1

 د: نمیگرد بندی تقسیمبه طبقات ذیل ه از لحاظ انگیز و 

مؤسسات غیر دولتی رضاکارانه عبارت از مؤسسات است که فعالیت های آنها رضاکارانه:  مؤسسات غیر دولتی .1

این نوع مؤسسات کار در جهت کاهش مشکالت اجتماعی  اهداف رضاکارانه استوار باشد.به اصل فعالیت های 

مردم، رشد ارزش های جامعه، ایجاد تغییر در افراد جامعه و باال بردن حس همکاری در جامعه می نمایند. 

و تشویق مردم از طریق مشوره ها، برنامه های آگاهی دهی، همکاریهای مؤقتی  ترغیبمؤسسات رضاکارانه با 

 مادی و معنوی و سایر شیوه ها در جهت تحقق اهداف فوق الذکر فعالیت می نمایند. 

مؤسسات غیردولتی است که فعالیت ها را نظر به تخصص توسط  عبارت از تخصصی: مؤسسات غیر دولتی .2

اهداف این نوع مؤسسات ارائه خدمات تخصصی در بخش های مختلف یدهند. متخصصین همان رشته انجام م

میباشد. بطور مثال یک یا چند مؤسسه در بخش زراعت، صحت و یا معارف با استخدام متخصصین رشته های 

 مربوطه برنامه های تخصصی را تطبیق می نمایند. 

مؤسسات غیردولتی است که فعالیت های آنها موضوعات مرتبط به نگرانی های  مدنی: غیر دولتیمؤسسات  .3

اهداف این نوع مؤسسات بهبود را مخاطب قرار میدهد.  مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیعامه مانند 

پالیسی ها، استراتیژی ها، بلند بردن دانش اجتماعی و سیاسی مردم، حکومتداری خوب و اشتراک مردم در 

ل مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میباشد. مؤسسات مدنی با استفاده از مطبوعات، اجتماعات مدنی، مسای

 فرهنگی و سیاسی، آگاهی دهی عامه و ترغیب مردم به اشتراک در مسایل مهم جامعه فعالیت می نمایند. 

Ayub Shahriar
Highlight
این طبقه بندی بر مبنای کدام استاندرد صورت گرفته است؟ و بنظر ما این طبقه مندی زیاد مسلکی نیست و نیاز به تجدید نظر دارد. 
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ارائه  ازیو مؤثر سدر بخشهای نوآوری، بهتر سازی مؤسسات غیردولتی است که  :یتجارتمؤسسات غیر دولتی  .4

اهداف  .خدمات با متشبثین فعالیت می نمایند ، بازداری مصرفی و مؤثریتتشبثات مدیریت خدمات به بازار،

این نوع مؤسسات حمایت از متشبثین، خصوصاً در بخش های مدیریتی، شیوه ارائه خدمات، مطالعه و استفاده 

 حرفوی، سوادآموزی و آگاهی دهی میباشد.  از بازار و ایجاد عواید دوامدار با ارائه کورس های

 الیل و فواید طبقه بندی مؤسساتد 

 طبقه بندی فوق الذکر دارای فواید و دالیل مختلف و عمدۀ ذیل میباشد: 

طبقه بندی فوق الذکر فعالیت های مؤسسات غیر دولتی را تخصصی نموده و مشخص میسازد تا مؤسسات  .1

 را دنبال نمایند. فعالیت های مشخص 

این طبقه بندی برای دولت وضاحت ایجاد می نماید تا با مؤسسات غیردولتی نظر به ماهیت آنها رابطه داشته  .2

باشد و هریک را مطابق به نیازهای جامعه تنظیم نماید. عالوه برآن، برخورد دولت و اجتماع را نظر به طبیعت و 

می نماید. و تطبیق اهداف دولت در قسمت استفادۀ مؤثر از  فعالیت های مؤسسات غیردولتی واضح و آشکار

 د. مشخص و معیین می نمایجهت انکشاف جامعه  درمؤسسات غیردولتی 

برعالوه، برای دولت سهولت ایجاد می نماید تا با استفاده از طبقه بندی فوق الذکر معیار وضع تعرفه ها و جمع  .3

 مؤسسات غیردولتی تقسیم بندی نماید.  آوری عواید را تفکیک نموده و نظر به ماهیت

این طبقه بندی زمینه نظارت واضح از هر بخش را از طریق اشتراک افراد متخصص در کمیته نظارت ایجاد می  .4

 نماید. 

را طی می  مراحل تقنینیدر مسوده )طرح( قانون مؤسسات غیردولتی که فعالً را طبقه بندی فوق الذکر میتوان  .5

وضع تعرفه و سایر موارد مرتبط را در مقررات مربوطه درج و یا  ،وه های ثبت، راجستریشننماید، گنجانده و شی

 تعدیل نمود. 

اکثریت مطلق تمامی مؤسسات غیردولتی )ملی و بین المللی( در بخش های خدمات اجتماعی، معارف، صحت  .2

نیز  رغیر از موارد فوق الذکو زراعت فعالیت می نماید در حالیکه جامعه فعالیت مؤسسات را در سایر بخش ها ب

ضرورت دارد. مؤسسات غیردولتی که در سایر بخش ها فعالیت می نمایند بسیار اندک بوده و از طرف دولت تا 

حال برنامه ریزی دقیق در این قسمت صورت نگرفته است. با استفاده از طبقه بندی فوق و ارزیابی از نیازهای 

دولت باید فعالیت های مؤسسات را مطابق به ضرورت های جامعه اولویت بندی نموده و فعالیت مؤسسات  ،جامعه

 را مطابق به آن تنظیم نماید. 

ه ها بشکل عادالنه و برای انکشاف تمامی والیات مساویانه ژ اخیر یکی از مهمترین اهداف اینست که پرودر  .1

 ید. آه ها بدست ژ تقسیم گردد تا زمینه انکشاف متوازن و عدالت در تطبیق پرو

Adeebullah Qaumi
Sticky Note
سوال عمومی: در پروژه های ایمرجنسی آیا چنین پروسه طویل مدت است یا خیر؟ مدت طی مراحل این پروسه چند روز است البته پروسه ابتدایی آن ؟

Adeebullah Qaumi
Sticky Note
عدم تطبیق این پالسی بالای تدارکات ملی: اگر این چارچوب قابل تطبیق نسیت بالای تدارکات ملی آیا برای آن نوع قرار داد ها کدام راهکار جداگانه است لطفا در جلسه حضوری آنرا نیز شرح دهید ؟

Adeebullah Qaumi
Sticky Note
الف: نبود مول(نمونه) قرارداد واحدسوال سو استفاده از قرار داد نامه ها : تا به حال نمونه قرار داد های یا تفاهمنامه از طرف وزارت های و ریاست های مربوطه ارایه شده است.سوال در خصوص نوعیت تفاهمنامه : همکاری ها و ګزارش دهی به وزارت های مربوطه و یک تفاهمنامه مرتبط به قرار داد پروژه ها که نظر به فعالیت وزارت و یا ریاست مربوطه به امضا رسیده است چگونه عدم سو استفاده را بیان مینماید کدام مشخصه اندازه گیری دارید؟ج. سوال در خصوص ګزارش دهی : نبود نوع حسابدهی در خصوص تطبیق پلان و مصرف بودجه. این در حالیکه راپور دهی شش ماه موجود دارد اما ګزارش بودجه به صورت مفصل با دونر باید شریک ساخته شود ...اگر در این زمینه با دونر ها هماهنگی شود بهتر است.ب. نظارتوقتی تیم نظارت نمیتواند در فیلد و یا ساحه تطبیق پروژه حضور بیابند  چګونه نظر به پلان عملیاتی  و مشکلات موجود را شناسایی مینمایند؟ و همچنان نظارت بر حسابدهی لاین به لاین برای مصارف بودجه در خصوص تبطیق بودجه؟کمیته نظارت: کم و بیش ۲۲۰۰ انجو در افغانستان فعالیت دارند ایا این کمیته ظرفیت برسی تمام تفاهم نامه ها را که به نظارت میرود در وقت معین آن دارند؟ و در صورت که اګر کدام مشکل یا سو تفاهم موجود باشد آیا تمام کمیته برای حل آن اقدام مینمایند یا خیر؟ و بخصوص در قسمت پروژه های ایمرجینسی چطور پیش خواهد رفت؟نمایند وزرات های مربوطه: در صورت عدم موجودیت نماینده وزارت مربوطه آیا کدام بدیل در این قسمت موجود است یا خیر؟  در خصوص مسولیت ها و ظایف کمیت نظارت: در صورت که قرار داد عقد شده باشد اما تفاهم نامه رد شود آیا پروژه جنبه عملی ګرفته میتواند؟ اګر نمتیواند چرا؟توقف قرار داد ها : مسایل که عدم درست بودن تطبیق پروژه ها را مشخص میکند لطفا لیست نماید. باید معیارت ذکر شود که نظر به کدام دیل صحت یک پروژه زیر سوال رفته میتواند.ایجاد یک سیستم ثبت : قرار که آګاه هستید سیستمی در وزارت اقتصاد برای ثبت پروژه ها موجود است.  آیا کدام سیستم دیګر نیز در تمامی وزارت ها فعال میشوند یا سیستم قبلی بروز رسانی میګردد؟مرحله تنظیم – مرحله اول: تعین اهداف یعنی چی ؟ اګر مطابق اهداف پایدار باشد کدام مشکل نیست. اما اهداف پروژه نظر به نیازمندی تعین میګردد و قبل از موسسات این وظیفه دولت است که نیاز مندی های مردم را در ساحات مختلف کشور شناسایی نماید. اگر گفته میشود که دولت به این مشکل رسیده گی نمیتواند پس نیاز است تا نیازمندی های تعین شده از طرف دونر یا موسسه را از نزدیک برسی نمایند اما اګر باز هم نمیتواند از نزدیک برسی نماید در غیر آن تغیر اهداف کار درست نیست.مرحله تنظیم حد اقل چند روز را دربر خواهد ګرفت و در خصوص پروژه های ایمرجنسی نیز روشنی بیندازید ؟در صورت مشکلات فسخ میشود تفاهمنامه:  لطفا مشکلات را لیست نماید. و آیا موسسات حق مداخله و تشریح بیشتر این موارد تفاهم نامه را دارند یا خیر ؟ و اکر دارند چقدر زمان گیر خواهد بود تا مسله حل ګردد؟مرحله برسی و نظارتپروژه های که در مناطق تحت تسلط گروه های مخالف دولت قرار دارند و دولت نمیتوانند از آنها نظارت کنند در این خصوص چه باید کرد؟ اګر این مربوط عدم توانایی دولت میګردد پس این عدم ناتوانایی دولت نباید بالای موسسات تحمیل شود چون تنها نظارت از روی اسناد و رد نمودن پروژه ها از روی اسناد قابل قبول نیست. بعد از اینکه از تمامی فعالیت های پروژه عملا نظارت گردید بعدا در خصوص رد و قبولی آن تصمیم ګرفته شود.اکثریت پروژه ها قابل دسترس برای برسی و نظارت توسط ارگان های دولتی نبوده چون مناطق و ساحات نا امن است. سوال : کمیته نظارت در صورتی که کدام عملی خلاف تفاهم نامه را شناسایی نماید اما آن عمل بنابر ضرورت مبرم مردم و عدم دسترسی دولت به آن ساحات باشد و موسسات دلایل واضح برای آن داشته باشند این عمل چگونه مورد برسی و شناسایی قرار خواهد گرفت؟ انتقاد موسسات مبنی بر دلایل در خصوص میکانیزم نظارتمکانیزم نظارت : در این نوع قرار داد ها زمینه فساد بیشتراز قبل برای سکتور های دولتی  بخصوص سکتور های ولایات ایجاد میګردد.این موارد میتواند از طریقه های چون حق خواستن به شکل پول، معرفی لیست از خویشاوندان شان، خواستن بسته های کمک و مواد غذایی، هزینه سفر سیاحتی و یا تداوی به خارج از کشور و امثال این که میتواند مشکل بزرگی را بیشتر از قبل ایجاد نماید. دلایل و فواید طبقه بندی موسسات – آیا کدام مشکلی خاص درخصوص نظارت از موسسات غیر دولتی در وزارت اقتصاد موجود است ؟ شما میتوانید که سیستم نظارت آنها را قوی تر بسازید نه اینکه مشکلات راپور دهی را بیشتر نماید از اینجا معلوم میشود که نهاد های دولتی بالای نهادی دولتی دیګر اعتبار لازمه را ندارند. 

Adeebullah Qaumi
Sticky Note
(زیر بنا یا پس منظر ) به جای استفاده از این واژه ها می توانید از تاریخچه استفاده نمایداصطلاحات: ضروری است مخصوصآ در سند انگلیسی پس (در صورت ضرورت باید حذف شود)محدودیت های تفاهم نامه: آغاز و ختم قرار داد بین طرفین قرار داد باید تعین شود تا باعث سر در گمی و طولانی شدن قرار داد نشود    فورس ماژور: به جای استفاده از واژه فورس ما ژور (خطرات داخلی و طبعی) را می توان استفاده کرد




